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у сфері соціального захисту населення, що стане базисом посилення дієвості 

механізмів реалізації задекларованих прав і гарантій громадян, підвищення 

рівня розвитку сфери соціального захисту, вирішення соціальних проблем, 

забезпечення державних стандартів, підвищення рівня життя, а також 

подолання суспільством кризових ситуацій в політичній та соціально-

економічній сферах. 

Зазначене свідчить про безумовну доктринальну та праксеологічну 

актуальність проведення комплексного наукового дослідження публічного 

адміністрування у сфері соціального захисту населення в Україні. Таким 

чином, теоретична та практична значимість обраної теми, її недостатня 

теоретична розробленість та актуальність зумовили необхідність та 

важливість теоретичного обґрунтування та внесення науково аргументованих 

пропозицій та рекомендацій щодо подальшого удосконалення національного 

законодавства, що стосується публічного адміністрування у сфері 

соціального захисту населення в Україні. Адже реалізація концепції 

публічного адміністрування у сфері соціального захисту населення в Україні 

у такому вигляді, як її на теперішній час намагаються інтерпретувати у 

нормах законодавства України, виявляється недостатньою для ефективного 

забезпечення та захисту гарантованого Конституцією України права 

громадян на соціальний захист, а також забезпечення ідеалів соціальної 

держави. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків та 

рекомендацій. Обравши в якості предмету дослідження публічне 

адміністрування у сфері соціального захисту, автор цілком правомірно 

акцентував увагу на таких ключових аспектах проблеми як визначення стану 

наукового опрацювання проблематики публічного адміністрування у сфері 

соціального захисту населення в Україні, встановлення її нерозроблених 

аспектів, визначення поняття, надання сутністно-якісної характеристики та 

з’ясування основних властивостей публічного адміністрування у сфері 

соціального захисту населення, дослідження правових основ публічного 
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адміністрування у сфері соціального захисту населення та виокремлення їх 

специфіки, визначення принципів публічного адміністрування у сфері 

соціального захисту населення, характеристика системи суб’єктів публічного 

адміністрування у сфері соціального захисту населення в Україні, 

дослідження специфіки адміністративних процедур, що реалізуються у 

межах публічного адміністрування у сфері соціального захисту населення, 

дослідження специфіки правових форм публічного адміністрування у сфері 

соціального захисту населення в Україні, встановлення особливостей 

неправових форм публічного адміністрування у сфері соціального захисту 

населення. Особливої уваги приділено концептуальним пропозиціям 

теоретичного та практичного характеру, яких зорієнтовано на підвищення 

ефективності публічного адміністрування у сфері соціального захисту 

населення в Україні. 

Автор поставив перед собою завдання, рішення яких можуть внести 

значні здобутки до адміністративної науки та практики удосконалення 

підходів до з’ясування сутності та змісту публічного адміністрування у сфері 

соціального захисту населення, що свідчить про самостійність та 

комплексність проведеного дослідження. Зміст дисертаційної роботи 

свідчить про те, що дисертант впорався із поставленими завданнями, а саме: 

охарактеризував теоретичні та нормативно-правові основи публічного 

адміністрування у сфері соціального забезпечення, дослідив основні 

елементи, що формують та наповнюють публічне адміністрування у сфері 

соціального захисту населення (принципи публічного адміністрування, 

систему суб’єктів публічної адміністрації та адміністративні процедури), 

з’ясував основні характеристики, особливості та специфіку правових та 

неправових форм публічного адміністрування у сфері соціального захисту 

населення в Україні, а також дослідив питання їх модернізації, розробив 

концептуальні пропозиції теоретичного та практичного характеру, яких 

зорієнтовано на підвищення ефективності публічного адміністрування у 

сфері соціального захисту населення в Україні тощо. 
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Викладення матеріалу ґрунтується на глибокому системному аналізі 

законодавчих та інших нормативних актів, спеціальної наукової літератури. 

Дисертаційне дослідження містить отримані автором нові науково 

обґрунтовані результати у галузі науки адміністративного права, які у 

сукупності розв’язують важливу наукову проблему розробки теоретичних 

основ і практичних рекомендацій та обґрунтування основних напрямів 

покращення публічного адміністрування у сфері соціального захисту 

населення в Україні. 

Вдало застосовуючи сукупність методів і прийомів наукового пізнання, 

як загальнонаукових (діалектичного, логічного, системного аналізу тощо), 

так і спеціальних (документального аналізу, порівняльно-правового тощо), 

дисертант робить достовірні та обґрунтовані висновки щодо публічного 

адміністрування у сфері соціального захисту населення в Україні. 

Наукова новизна і практична значущість одержаних результатів. 

Наукова новизна даного дисертаційного дослідження обумовлюється в 

першу чергу тим, що воно по суті стало одним із перших у вітчизняній 

адміністративно-правовій науці цілісним комплексним дослідженням, 

присвяченим публічному адмініструванню у сфері соціального захисту 

населення. В результаті проведеного дослідження отримано цілісну наукову 

роботу, в якій представлено теоретичне обґрунтування основних напрямів 

покращення публічного адміністрування у сфері соціального захисту 

населення в Україні. 

Безпосередньо наукова новизна отриманих автором дисертації 

результатів, зокрема, полягає в такому: 

автором визначено, що сфера соціального захисту населення є однією зі 

сфер позитивних зобов’язань держави, якої представлено комплексом 

організаційно-правових та економічних заходів, спрямованих на 

забезпечення соціальних виплат, пільг, послуг та інших гарантій та які 

надаються специфічними соціальними інституціями; 
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автором використано комбінований підхід до систематизації правових 

засад публічного адміністрування у сфері соціального захисту населення; 

автором встановлено, що система суб’єктів публічної адміністрації, на 

яких покладено здійснення публічного адміністрування у сфері соціального 

захисту населення, характеризується, передусім, розлогістю, оскільки 

кількісно включає чимало суб’єктів, які належать до різних підсистем 

публічної влади: органи виконавчої влади (Кабінет Міністрів України, 

центральні органи виконавчої влади, їх територіальні органи та місцеві 

органи виконавчої влади), органи місцевого самоврядування, а також інші 

суб’єкти публічної адміністрації (яких не можливо віднести до попередніх 

груп, зокрема, військово-цивільні адміністрації, юридичні особи публічного 

та приватного права тощо); 

автором виокремлено загальні та спеціальні ознаки адміністративних 

процедур у сфері соціального захисту населення, а також розкрито їх зміст 

автором удосконалено наукові положення про становлення та розвиток 

інституту публічного адміністрування у сфері соціального захисту населення 

в Україні, що дозволило виявити причини недосконалості сучасного стану 

вказаного правового інституту; 

автором удосконалено положення щодо розмежування понять 

«соціальний захист» та «соціальне забезпечення», які не є тотожними, 

оскільки «соціальний захист» є ширшим за обсягом поняттям та включає в 

себе соціальне страхування, соціальні стандарти і гарантії населення та 

соціальне забезпечення як складові; 

автором удосконалено класифікацію правових норм, якими 

врегульовано питання публічного адміністрування у сфері соціального 

захисту населення; 

автором удосконалено визначення способів нормативного закріплення 

змістовних елементів принципів верховенства права та належного 

врядування як відображення ідеї якісного публічного адміністрування у 

сфері соціального захисту населення; 
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автором удосконалено наукові положення стосовно форм публічного 

адміністрування у сфері соціального захисту населення та їх сутнісних ознак; 

автором удосконалено тези про те, що загалом інструменти публічного 

адміністрування у сфері соціального захисту населення повинні відповідати 

таким вимогам: не виходити за межі режиму законності; відповідати 

компетенції суб’єкта публічної адміністрації; відповідати змісту його 

адміністративних зобов’язань; відповідати змісту i характеру вирішуваних 

питань; сприяти дотриманню публічного інтересу; враховувати особливості 

конкретного об’єкта владного впливу; 

автором обґрунтовано необхідність розробки Концепції публічного 

адміністрування у сфері соціального захисту населення як результату 

трансформації ідеї публічного адміністрування в цілому, з урахуванням 

міжнародної практики з аналогічних питань, способу забезпечення реформ, 

яких спрямовано на формування України як соціальної держави. 

Практичне значення отриманих результатів дисертаційного дослідження 

полягає у тому, що сформульовані в дисертаційному дослідженні положення, 

зроблені узагальнення, висновки та пропозиції мають загальнотеоретичне та 

прикладне значення для науки адміністративного права, правотворчої 

діяльності та практики реалізації визначеного національним законодавством 

механізму публічного адміністрування у сфері соціального захисту 

населення, а також для поліпшення й удосконалення адміністративно-

правового забезпечення публічного адміністрування у сфері соціального 

захисту населення. У цьому аспекті результати дослідження, по-перше, 

можуть бути використаними у науково-дослідній сфері як фундамент для 

розв’язання та подальшого дослідження проблематики публічного 

адміністрування у сфері соціального захисту населення. По-друге, результати 

дисертаційного дослідження можуть запроваджуватись у правотворчу 

діяльність – як науково обґрунтовані пропозиції щодо подальшого 

вдосконалення чинних нормативно-правових актів, якими встановлено 

засади публічного адміністрування у сфері соціального захисту населення. 
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По-третє, окремі пропозиції сприятимуть підвищенню ефективності 

практичної реалізації визначеної національним законодавством діяльності, 

яка складає зміст публічного адміністрування у сфері соціального захисту 

населення, а також поліпшенню й удосконаленню адміністративно-правового 

забезпечення публічного адміністрування у сфері соціального захисту 

населення в Україні. 

Оцінка змісту дисертації. Структура роботи є вдалою та охоплює 

розгляд питань від загальних до спеціальних, причому автор чітко окреслює 

структурні елементи публічного адміністрування у сфері соціального захисту 

населення в Україні. Зміст дисертаційного дослідження обумовлений 

поставленою метою та дослідницькими завданнями. У дисертації в логічній 

послідовності розкрито основні аспекти теми, зроблено відповідні висновки 

та надано рекомендації. 

Роботу написано зрозумілою і доступною мовою. Автор досить 

обґрунтовано критикує положення чинного законодавства України, дискутує 

із приводу наукових думок, проте ця критика та дискусія носить 

конструктивний характер, дозволяє глибше зануритися в суть досліджуваних 

категорій. 

Перший розділ дисертації присвячений з’ясуванню фундаментальних 

проблем публічного адміністрування у сфері соціального захисту населення, 

оцінці сучасного стану наукової розробки проблематики публічного 

адміністрування у сфері соціального захисту населення, загальним засадам 

публічного адміністрування у сфері соціального захисту, а також, правовим 

засадам публічного адміністрування у сфері соціального захисту населення, 

що в більшій мірі має теоретичне спрямування. Слід відзначити зроблений 

автором ґрунтовний аналіз наукового доробку вчених, які займалися 

розробкою окремих аспектів публічного адміністрування у сфері соціального 

захисту населення в Україні. Аналіз відповідних наукових розвідок в цій 

сфері дозволив зробити висновок про відсутність комплексних робіт, 

присвячених безпосередньо проблематиці публічного адміністрування у 
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сфері соціального захисту населення, які б у повій мірі враховували 

положення адміністративно-правової доктрини, законодавства та 

правозастосування (підрозділ 1.1. дисертації). 

Позитивним аспектом роботи є висвітлення специфічних ознак 

публічного адміністрування у сфері соціального захисту населення: 1) це 

діяльність спеціально уповноважених суб’єктів щодо впорядкування 

суспільних відносин, яких пов’язано із соціальним забезпеченням, 

соціальним страхуванням та соціальною підтримкою; 2) здійснюється 

відповідно до положень чинного національного законодавства з урахуванням 

міжнародних стандартів та принципів у соціальній сфері; 3) це діяльність, 

якої спрямовано на належне забезпечення соціальних прав та інтересів 

громадян; 4) зовнішньою формою вираження вказаної діяльності є прийняття 

нормативно-правових актів та індивідуальних актів, укладення 

адміністративних договорів (підрозділ 1.2. дисертації). 

Розглядаючи особливості правових засад публічного адміністрування у 

сфері соціального захисту населення (підрозділ 1.3. дисертації), автор цілком 

вірно зазначає, що правові засади публічного адміністрування у сфері 

соціального захисту населення можна тлумачити як сукупність правових 

норм, що містять своє вираження у системі нормативно-правових актів різної 

юридичної сили та регламентують здійснення публічного адміністрування у 

сфері соціального захисту населення. 

Другий розділ дисертації присвячено аналізові основних елементів, що 

формують та наповнюють публічне адміністрування у сфері соціального 

захисту населення: принципів публічного адміністрування, суб’єктів 

публічної адміністрації та адміністративних процедур. 

Автором акцентовано увагу на тому, що сполучною ланкою між 

керівними закономірностями розвитку і функціонування соціальної сфери та 

її впорядкуванням за допомогою інструментів публічного адміністрування 

виступають принципи публічного адміністрування у сфері соціального 

захисту населення. Зазначено, що принцип верховенства права та його 
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складові мають своє втілення у нормативно-правових актах, що регулюють 

сферу соціального захисту. Мова йде про такі положення: 1) до принципів 

надання соціальних послуг віднесено принцип дотримання прав людини, 

прав дитини та прав осіб з інвалідністю; 2) встановлено заборону щодо 

дискримінації за ознакою інвалідності; 3) державою взято зобов’язання щодо 

створення умов для реалізації особою з інвалідністю прав нарівні з іншими 

громадянами та забезпечення її соціального захисту; 4) визнано пріоритет 

життя та здоров’я людей, які потерпіли від Чорнобильської катастрофи, 

повну відповідальність держави за створення безпечних і нешкідливих умов 

праці в якості основи державної політики у сфері соціального захисту 

населення; 5) встановлено, що держава здійснює соціальний захист 

здобувачів освіти у випадках, визначених законодавством, а також 

забезпечує рівний доступ до освіти особам із соціально вразливих верств 

населення тощо (підрозділ 2.1. дисертації). 

Особливий інтерес представляє підрозділ 2.2. дисертації «Суб’єкти 

публічного адміністрування у сфері соціального захисту населення», в якому 

з’ясовано, що система суб’єктів публічної адміністрації, які здійснюють 

публічне адміністрування у сфері соціального захисту населення включає: 

органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, інших суб’єктів 

публічної адміністрації, а також охарактеризовано особливості 

територіальної організації та склад повноважень вказаних суб’єктів публічної 

адміністрації у сфері соціального захисту населення. Досить ґрунтовно 

автором проаналізовано вплив перспективної зміни ролі та статусу місцевих 

державних адміністрацій, у тому числі, в якості суб’єкта публічної 

адміністрації у сфері соціального захисту, на здійснення публічного 

адміністрування у вказаній сфері та завершення децентралізації повноважень 

органів виконавчої влади до органів місцевого самоврядування, а також 

досліджено питання взаємодії суб’єктів публічної адміністрації, які 

здійснюють публічне адміністрування у сфері соціального захисту населення 
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на місцевому рівні, в контексті реформи адміністративного-територіального 

устрою. 

У підрозділі 2.3 «Адміністративні процедури у сфері соціального 

захисту населення» автором здійснено загальну характеристику змісту, ознак 

та видів адміністративних процедур у сфері соціального захисту. За 

результатами характеристики системи законодавства, що регулює здійснення 

адміністративних процедур у сфері соціального захисту, та ознак, 

притаманних їм, автором досить доречно обґрунтовано, що адміністративні 

процедури у сфері соціального захисту є спеціальними адміністративними 

процедурами з повним (комплексним) правовим регулюванням (підрозділ 

2.3. дисертації). 

Третій розділ дисертації присвячено з’ясуванню основних 

характеристик, особливостей та специфіки правових та неправових форм 

публічного адміністрування у сфері соціального захисту населення в Україні, 

а також питанням їх модернізації. Автором виокремлено сутнісні ознаки 

форм публічного адміністрування у сфері соціального захисту населення: 1) є 

способами зовнішнього вираження діяльності суб’єктів публічної 

адміністрації, функціонування яких є змістовним елементом публічного 

адміністрування у сфері соціального захисту населення; 2) залежать від 

змісту діяльності суб’єктів публічної адміністрації, функціонування яких є 

змістовним елементом публічного адміністрування у сфері соціального 

захисту населення; 3) обумовлені реалізацією задач та функцій суб’єктів 

публічної адміністрації, функціонування яких є змістовним елементом 

публічного адміністрування у сфері соціального захисту населення; 4) у 

більшості випадків вимагають юридичної регламентації; 5) тягнуть за собою 

певні наслідки. Автором встановлено, що за характером наслідків здійснення 

та ступенем правової регламентації діяльності суб’єктів публічної 

адміністрації, функціонування яких є змістовним елементом публічного 

адміністрування у сфері соціального захисту населення, можна виокремити 

правові (юридичні) та організаційні (неправові, фактичні) форми. Крім того, 
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автором з’ясовано, що характерною рисою правової форми діяльності 

суб’єктів публічної адміністрації, функціонування яких є змістовним 

елементом публічного адміністрування у сфері соціального захисту 

населення, є те, що саме у цій формі найбільш яскраво знаходять свій прояв 

державно-владний, виконавчо-розпорядчий, підзаконний характер їх 

повноважень (підрозділ 3.1. дисертації). 

Також автором охарактеризовано неправові форми публічного 

адміністрування у сфері соціального захисту як законодавчо регламентовані 

дії суб’єктів публічної адміністрації, на яких покладено здійснення 

публічного адміністрування у сфері соціального захисту населення, що 

безпосередньо юридичного значення не мають (не породжують, не змінюють 

та не ліквідують правових приписів), яких спрямовано на організаційне 

забезпечення здійснення виконавчо-розпорядчої діяльності у сфері 

соціального захисту населення (підрозділ 3.2. дисертації). 

Зауваження і дискусійні положення. Не дивлячись на взагалі 

позитивне враження від дисертаційного дослідження та позитивно оцінюючи 

його, вважаємо за доцільне звернути увагу на окремі недоліки роботи та 

висловити певні зауваження. 

1. За результатами дослідження поняття та специфіки публічного 

адміністрування у сфері соціального захисту населення (підрозділ 1.2.), 

автором, серед іншого, встановлено, що публічне адміністрування у сфері 

соціального захисту населення є, переважно, сприяючим або 

забезпечувальним. У зв’язку із чим було би цікаво почути думку дисертанта: 

чи має місце втручальне публічне адміністрування у сфері соціального 

захисту населення? 

2. У дисертаційному проекті автором використано підхід до градації 

правових засад публічного адміністрування у сфері соціального захисту 

населення, відповідно до якого виокремлено: 1) національні формалізовані 

правові засади, які включають сукупність правових норм, що містяться у 

Конституції України, законах України, підзаконних нормативно-правових 
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актах та регулюють якісно-змістовні характеристики сфери соціального 

забезпечення населення, з одного боку, та діяльність суб’єктів публічного 

адміністрування у досліджуваній сфері – з іншого, та 2) міжнародні правові 

засади, які включають сукупність норм, що містяться як у міжнародних 

договорах, так і в актах «м’якого права» та регулюють якісно-змістовні 

характеристики сфери соціального забезпечення населення, з одного боку, та 

діяльність суб’єктів публічного адміністрування у вказаній сфері – з іншого. 

При цьому, видається, робота лише б виграла, якби автор більш детально 

розкрив те, яким чином акти «м’якого права» регулюють сферу соціального 

захисту? 

3. При розгляді основних елементів, що формують та наповнюють 

публічне адміністрування у сфері соціального захисту населення (принципи 

публічного адміністрування, суб’єкти публічної адміністрації та 

адміністративні процедури), автор обґрунтовує висновок, що принципи 

публічного адміністрування у сфері соціального захисту населення повинні 

відповідати традиційним «мегапринципами» публічного адміністрування – 

принципу верховенства права та принципу належного врядування. При 

цьому, останні трансформуються у вихідні теоретичні положення, основні 

засади, якими керуються органи державної виконавчої влади, органи 

місцевого самоврядування, суб’єкти делегованих повноважень та інші 

суб’єкти публічної адміністрації під час впорядкування суспільних відносин 

щодо соціального захисту населення (підрозділ 2.1.). Було би цікаво почути 

думку дисертанта стосовно наявності спеціальних принципів публічного 

адміністрування у сфері соціального захисту населення, які вирізняють 

вказаний вид публічного адміністрування? 

4. Автором у дослідженні цілком вірно вказано, що у сфері соціального 

захисту населення за характером наслідків здійснення та ступенем правової 

регламентації можна виокремити правові (юридичні) та організаційні 

(неправові, фактичні) форми діяльності суб’єктів публічної адміністрації, 

функціонування яких є змістовним елементом публічного адміністрування у 
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сфері соціального захисту населення. У свою чергу, визнаючи цінність 

проведеного дисертантом аналізу специфіки законодавчо регламентованих 

дій суб’єктів публічної адміністрації, на яких покладено здійснення 

публічного адміністрування у сфері соціального захисту населення, що 

безпосередньо юридичного значення не мають (не породжують, не змінюють 

та не ліквідують правових приписів), яких спрямовано на організаційне 

забезпечення здійснення виконавчо-розпорядчої діяльності у сфері 

соціального захисту населення (підрозділ 3.2.), видається, було б доцільно 

більш детально зупинитися на змістовному аналізові матеріально-технічних 

операцій як складника неправової форми діяльності суб’єктів публічної 

адміністрації, функціонування яких є змістовним елементом публічного 

адміністрування у сфері соціального захисту населення. 

Але, необхідно зазначити, що висловлені зауваження не знижують 

високий рівень дослідження та його позитивну оцінку. 

Висновок щодо відповідності дисертації встановленим вимогам. 

Дисертація Ліжевського Андрія Леонідовича за темою: «Публічне 

адміністрування у сфері соціального захисту: теорія та практика» є 

завершеною та самостійною науковою працею, що містить не захищені 

раніше положення, в якій автором отримані нові науково обґрунтовані 

результати в галузі адміністративного права, що у сукупності вирішують 

важливе наукове завдання розроблення теоретичних основ і практичних 

рекомендацій та обґрунтування основних напрямів покращення публічного 

адміністрування у сфері соціального захисту населення в Україні. 

Дисертація відзначається високим науково-теоретичним рівнем, 

глибиною розробки наукової проблеми, новизною підходу до вирішення 

поставлених наукових завдань і обґрунтованістю сформульованих 

практичних рекомендацій. 

Робота повністю відповідає спеціальності 12.00.07 – адміністративне 

право і процес; фінансове право; інформаційне право. 




